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 1۰/۰۹/۲۰۲1            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه شمهدیر پنځه
 

 فراه
 

 او

 د افغانستان سویلي برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 

 
GRAZ –AUSTRIA 

1973 
 

 لودویک آدمک
 

 : ټوک کې مأخذ اخیستل سوي دي دا ديۀ دغـدله هغو برتانوي سرچینو څخه چې 
 سرحداتو د تحدید کمیسیوناې بي سي : د افغان 

 سي. امیرخان، دفعه دار، الرښوونکي : اې. بي.
 پینځوسمه پوځي قطعه، د سیستان مأموریتۀ بِل آر. سي. تورن. بولندوی، د اوښانو اتـ

 1۸۵۷بیلیو. ایچ. جراح. د بنگال لښکر، د کندهار مأموریت 
 بیدولف. ِسر. ایم. جنرال. دویمه افغان جگړه

 اسي مأمور، دویمه افغان جگړهبیسکو، تورن، سی
 بروم. ډبیلو. اې. تورن. دویمه افغان جگړه

 لقب ته ترفیع وکړه( دویمه افغان جگړه« سر»ـې د ئبروني. َجې. جگړن )وروسته 
 1۸۳۸کانولي. اې. تورن. 

 دابس، ایچ. آر. سي.، ښاغلی. آی. سي. ایس.
 ن سمیت. جگړن. سیاسي مأمور دویمه افغان جگړهاایو

 1۸۴۶ – 1۸۴۵د نیکبختۍ یو فرانسوي سرتیری،  جي. پي. جنرال. اې.فریر 
 گسلي اې. تورن )وروسته جنرال سو(. ِسر. ډي. اې. کیو. ایم. جي. دویمه افغان جگړه

  1۸۷۲ – 1۸۷۰گولډ سیمټ. ِسر. ایف. َجې. 
 آی . بي سي. )د جاسوسۍ د څانگې راټولوونکي څانگه(

 افغان سرحداتو د تحدید کمیسیونامام شریف، د سروې مرستیال : د 
 ایرواین. ټي. ان. جگړن. طبي مأمور، د سیستان مأموریت

 1۸۳۸لیچ آر. جگړن. 
 قطعه ۳۵  لندن  سي. پي، بریدمن، د سیندهـ د آسانو

 لیسستر بي. تورن، چشایر غونډ، د ترانسپورټ راجستریش افیسر، کویټه
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 لوویت بي. ډگرمن. آر. اي. دویمه افغان جگړه
 فرسن. اې. ډي. تورن. پولیټیکل ډیپارټمنټمک 

 مکولمسن. َجې. ایچ. پي. ډگروال. دویمه افغان جگړه
 ِمرک، ډبیلو. آر. ایچ. ښاغلی. آی. سي. ایس. د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 1۸۷۹مور، ډگروال. 
او د سیستان  1۸۹۵ – 1۸۹۴مک موهن . اې. ایچ. جگړن، )وروسته( د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون مشر، 

 1۹۰۵ – 1۹۰۳مأموریت 
 1۸۷۴نــَــپــییر، جاللتمآب. جي. سي. تورن. 

 پیکاک ډبلیو. آر. اي. د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون
 ریج وې ِسر. َجې. ډبلیو. ډگروال د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون
 ریند، اې. ټي. ایس. اې. جگړن د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 1۹۰۵ – 1۹۰۳ایس. ایم. د سیستان مأموریت. 
 د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون نظام  پورصاحب داد خان، دفعه دار، پینځلسم س

 1۸۳۹سندرز اي. تورن. 
 شهزاده تیموس دفعه دار، الرښوونکي. د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 فغان جگړهسټیوارټ آر. مک. جي. آر. اې. اې. کیو. ایم. جي. دویمه ا
 تیت جي. ښاغلی. د سروې آفیسر. د سیستان مأموریت

 ترنتون اي. د هندوستان د گاونډیو هیوادونو او نورو د گزیتر مؤلف
 ز1۸۳۷تاد  اي. دې آرکي. جگړن. هرات ته مأموریت، 

 وانلیس. سي. جگړن. ډي. اې. کیو. ایم. جي. د سیستان مأموریت
 آفیسر. د سیستان مأموریتوارډ، ټي. آر. َجې. د اوبولگولو 

 وییر. ایف. سي. جگړن. سي. آی. ایي. پولیټیکل دیپارتمنټ –ویب 
 یتی، سي. اي. ډگرمن. سي. ایس. آی. سي. ایم. جي. پولیټیکل دیپارټمنټ

 یوسف شریف، د هندوستان د سروې د ډیپارټمنټ د سروې مرستیال 
 

 مدخل
اوسني ټوک کې تر بحث الندې راغلې هماغه تأریخي فراه ده چې سلهاوو کاله مخکې موجوده  هغه سیمه چې په

درجو په لویدیځ طول البلد کې واقع ده او په  ۶۵درجو په سویلي جغرافیایي عرض البلد او د  ۳۳وه؛ دا سیمه د 
نیمروز او هلمند احتوا کول.  درجو د شمالي برخې د عرض البلد په استثناء(، ۳۳د فراه سیمه ) د  ز کال کې1۹۷۲

جال والیت په توگه رامنځته ۀ تأریخي فراه په اصل کې د هرات والیت برخه وه، خو د امیر شیرعلیخان په امر د یو
: واحدونو کې له سره تنظیم سوې ده . د معاصرې شلمې پـېـړي په عصر کې دا سیمه په ځلونو ځلونو په اداريهسو

؛ حال دا چې ددې ۀالندې شمـېـرل کـېـدۀ اوسنی نیمروز والیت هم د همدې والیت تر نامـپه لومړیو کې په فراه کې 
یت له ز کال کې د گرشک وال1۹۶۰سیمې لویدیځه برخه په کندهار کې رانغاړل کـېـدله )وگورئ لومړی شکل(. په 

ز 1۹۶۴او  1۹۶۳کندهاره جال کړل سو او دوه سیمې په کې شاملې سوې )وگورئ دوهم شکل(. په پای کې په 
 جوړه سوه )وگورئ دریم شکل(.ۀ ـې د نیمروز د والیت په نامـئکلونو کې د فراه والیت تقسیم سو او سویلي برخه 

 

 کرښې
ددې د افغانستان سویل لویدیځه ساحه په لویدیځ کې له ایران سره او په سویل کې له پاکستان سره هم سرحده ده. 

هرات له والیت، په شمال ختیځ کې د غور او روزگان او ختیځ کې له کندهار سیمې والیتي پولې په شمال کې د 
کیلومتر مربع ده او دا درې واړه والیات د یو بل په پرتله تقریباً په  1۷۴،۸۷۰سره نښلي. ددې سیمې وسعت تقریباً 

ر مربع ده او هلمند کیلومت ۵۰،۰۳۳کیلومتر مربع ده، نیمروز  ۵۶،11۶باالنسبه مساوي وسعت کې دي یعنی : فراه 
درجو عرض البلد کې سیمې ومومي  ۳۳هغه لوستونکي چې غواړي د فراه د شمال په   کیلومتر مربع ده. ۵۹،۷۲1

 د هرات ټوک دې وگوري. 
 ز کال کې دا سیمه په دې ډول شرحه سوې وه : 1۹1۲په 

ه کندهار سره، په سویل کې د د هرات له والیت سره گډه پوله لري، په ختیځ کې لکې د فراه والیت په شمال 
بلوڅستان له دښتې سره او لویدیځ کې له پرشیا یا فارس سره. د دې والیت له شمال ختیځ گوټ څخه په پـېـلـېـدلو د 

 1۶طول البلد سره پوله داسې منل سوې چې ددې برخې پوله په سویل کې د  ۶۵ – ۴۰درجو عرض البلد،  ۳۳
مایلو په اوږدوالي د کندهار د والیت  ۲۰کیڼې غاړې کې ځغلي او بیا لویدیځ ته د  د هلمند د سیند په مایلو په اوږدو

په دې پسې دا کرښه   له سینده په تـېـرېدلو تاویږي. د هلمند د دهراوت د ولسوالۍ د خواجه برات په شمال کې
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لوری نیسي یو ځل بیا له کجکي پورته د هلمند له سیند تیریږي او بیا د گرشک تر گاونډ پورې د هلمند د  يسویل
ځغلي. دا پوله د باالخانې په لږ لویدیځ کې له اندرابه  متفاوتو واټنونو په مایلو 1۰تر  ۴سیند له کیڼې غاړې څخه له 

افغان سرحد ته اوړي او له دغه ځایه ددښتې د  –د بلوڅ  پوله سویل ته د ریگستان بلې غاړېخپله په تـېـرېـدلو 
ملک سیاه په اوږدو کې ځغلي. له همدې ځایه پوله ۀ سویل لویدیځ په بله غاړه کې د فارس د سرحد د کو –لویدیځ 

ځان د سیستان د بند شمال ختیځ لور ته تاووي او بیا د هلمند د سیند بستر دی چې د افغانستان او فارس تر منځ 
په سیاه کوه کې  جوړوي.  رحد د تخت شاه د رأس تر پای پورې چې د چخانسور شمال لویدیځ لور کې واقع دیس

ده په نښه ۀ یوازې دا چې نـۀ سرحدي کرښه تاویږي او شمال لور ته ځغلي. دغه ځای کې ده چې سرحدي کرښه نـ
چې  ينقشو کې په عام ډول داسې ښودل سوده او بې ثباته او متزلزله پاتې ده. په ۀ سوې بلکه مشخصه سوې هم نـ

ـې څوک سم ئې سختۍ ډېـردلته دا کرښه په یو شپیتم نصف النهار کې ځغلي خو د سیمه ییز رعایت مطابق په 
منالی سي. افغانان تل خپل څاروي په چاه سگک کې د فارس تر گمرکي پوستې پورې د پیولو لپاره بیایي حال دا 

یو ځل بیا  راولي.ۀ رسي تبع د دې سیمې په ختیځ کې خپل څاروي د پیولو لپاره نـچې د هغې په ختیځ کې هیڅ فا
وړاندې په شمال کې د افغانانو د مالڅر ځمکې ان د گلوردې تر لویدیځ پورې غځـېـدلې دي او راپور ورکړ سوی 

ې جوړ سوی د څاه د څنگ په سیمه ک «نی بسته»چې په دې وروستیو کې یو استحکامي برَجور افغان سرای د 
 دی. 

د هاروت او خشک د  ته نـېـږدې د فارس له سرحد څخه اوړي او بیا« آتش خانهۀ کو»د  فراه د والیت شمالي پوله 
کې په هاروت رود کې بیا ۀ په بازدِ  کاه په حذفولو سرهۀ د قلعـ رودونو د الحاق د ټکي پر لور ځغلي. له دې ځایه

سره د « هاروت رود»له لویدیځ څخه په تـېـرېـدلو یو ځل بیا له « ارانبـیـبـچه بۀ کو». ورپسې د راڅرگندېـږي
واټنه د هاروت په اوږدو کې پرمخ ځي بیا مخه ختیځ ته اړوي د ۀ تر یو په ختیځ کې یو ځای کـېـږي؛« انار درې»
ي سره ونښلي د مایلو لپاره مخکې له دې چې هماغه د پیل له ټک ۴۰د سیمې له سویله تـېـرېـږي او بیا د « تایمني»

و لویو غرونو لپاره ډېـراو د هغو  غرنۍ دهیوازې دایکنډي د سیمې په سویل کې ځغلي. ددې والیت شمالي برخه 
ـې له گرشکه تر فراه ئـې احتوا کړی دی او په بستر کې ئغرنۍ لمنې جوړوي چې د افغانستان مرکزي کمربند 

 پورې عمومي سړک غځـېـدلی دی. 
ثانیو په  ۴۳درجو او  ۶۳ثانیو په عرض البلد او د  ۵۵درجو او  ۳۲ځایه چې روښانه ده د ۀ غـلوړترینه څوکه تر ه

 چې طول البلد کې ده
 

 
 لومړی شکل : د شلمې پـېـړۍ په پیل کې د افغانستان سویل لویدیځ 
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 کال کې  1۹۶۰دویم شکل : د افغانستان سویل لویدیځ په   
 

اوسط  منځنی یا په دښتو کې ډوبـېـږي چې چټکۍ، خو ددې برخې غونډۍ په ده غورات پر پولهفیټه د  1۲۳۶۷
فیټه دی. د گرشک او فراه له  ۲۴۰۰فیټه او فراه  ۲۸۸1گرشک  فیټو پورې رسـېـږي.  ۲۶1۰ـې تر ئلوړوالی 

ه راټـیـټـېـږي او په کرښې ور هاخوا د سیمې سطحه په ټوله کې په عام ډول د هامون یا د سیستان د جهیل لور ت
راټولوي. هغه سیندونه چې په ۀ فیټو په ټیټوالي ځمکنی تنزل رامنځته کوي او د ټول والیت اوبـ 11۰۰اوسط ډول د 

ځمکني تنزل کې بـهـېـږي د هلمند، خاش، خـَـسپـَـس، فراه، او هاروت روډونه دي. ددغو سیندونو په منځ کې ۀ دغـ
ځایونه دي او دا ځایونه بې اوبو دي، هغـه ځایونه چې په ځمکني تنزل کې واقع دښتې یا شگلن لوړ پلن لوړ لوړ 

دي؛ ددغو ۀ ـې درلودل چې اوس څوک په کې استوگن نـئلري او یا د اوبو لرغوني پخواني بهیرونه ۀ یا اوبـدي 
دشِت مارگو/ »د دي چې په عام ډول ۀ لوړو ځایونو تر ټولو لویه سیمه د هلمند او خاش د روډونو تر منځ پراتـ

پـېـژندل کــېـږي. ددغو ځایونو اوږدوالی له شمال ختیځه د سویل لویدیځ پر لور ۀ د سویلي برخو په نامـ« مارغو
ځایه یوازې یوه یا دوې الرې تـېـرېـږي ۀ مایلو پورې دی. له همدغـ ۹۰تر  ۸۰ـې د ئمایله او سور یا ارتوالی  1۵۰
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

د باراني فصل په استثناء چې هغه  د لښکري خوځښت لپاره غیر عملي دی، البتهاو باید په پام کې ولرو چې دا ځای 
 سي عملي وبولو.  کــېــدایشمـېـر لپاره ۀ واړۀ هم د سرتیرو د یو

 

 
 پورې 1۹۶۴ – 1۹۶۳دریم شکل : د افغانستان سویل لویدیځ له 

 

 بیانور 
 اقلیم

 
تر الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک ټولی  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 لوستی شی. برخي
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